
_____________________________________________________________________________ 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Digitale nieuwsbrief voor alle leden van de KBO afdelingen in Zeeland 

Nummer 85 d.d. 2–6–2018 

 

In dit nummer: Van de redactie – Zilveren speld voor Jos Lansu 

Op zoek naar sporen uit de jaren ’50 – Met KBO Zeeland naar Bad Wildungen 

in Sauerland - Met KBO ’s Heerenhoek naar Den Haag – Op bedevaart naar 

‘Maria en de inktpot’ – Verkiezingen Verantwoordingsorgaan (VO) ABP 

KBO-PCOB heeft een eigen datingsite! - Colofon 
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Beste lezer, 

 

Er is weer een hoop te melden 

van afdelingen in ons Zeeland en 

in het algemeen. 

 

Heeft u als afdeling een bepaalde 

happening, reis of andere 

gebeurtenis te melden?  

Stuur dan een kort verslag met 

foto(‘s) naar 

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl. 

 

Overigens behoudt de redactie 

zich het recht voor om 

toegestuurde artikelen aan te 

passen of  in te korten.  

 

Bij de door u toegestuurde foto’s 

gaan we ervan uit dat daarvoor 

expliciet toestemming voor 

publicatie is gegeven. 

 

Veel leesplezier toegewenst 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

Zie ook het interview met Jos 

Lansu op pagina 50 en 51 van het 

juni nummer van KBO-PCOB. 

 
 

Op 29 mei jl. heeft Ron Nuytinck, namens het bestuur van KBO 

Zeeland, Jos Lansu de zilveren KBO speld overhandigd. Een 

delegatie met Wim Copper, John Jansen, Tom Brooijmans en 
ondergetekende begeleidden Ron op zijn missie naar Driewegen. 

 

 

 
Jos Lansu kreeg zijn speld voor het vele werk dat hij gedaan heeft 

voor KBO Ovezande en KBO Zeeland. Jos vervulde bestuursfuncties 
bij de plaatselijke KBO als o.a. secretaris, hij was voorzitter van de 

Seniorenraad in Borsele, lid van de Parochieraad, verzorgde de 

maandelijkse nieuwsbrief, was eerste acoliet in de kerk, notulist van 

de Kringvoorzitter, lid Commissie Ontwikkeling & Ontspanning en 
’’last but not least’  Jos en zijn Emmy bezorgden 20 jaar het KBO 

magazine naar alle afdelingen in Zeeland.  

Uiteraard was er als dank voor Emmy een mooi boeket.  

George de Vijlder uit Lamswaarde neemt de bezorging van de KBO 

bladen van Jos over. 
 

Tekst en foto: Jan van den Boom 

mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
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In het kader van het 65-jarig jubileum zochten twintig wandelaars onder 

leiding van VVV-gids Jan Lockefeer in Hulst naar sporen uit de jaren ’50. 

Aan alle voorwaarden voor een mooie wandeling was voldaan: de zon 

scheen en het voorjaarsgroen bloeide uitbundig. 

 

Sporen uit de vijftiger jaren zijn er niet veel meer, toch kon de gids er 

meerdere aanwijzen. Op het binnenplein van het Landshuis kwam uitleg 

over de functie ervan in de die tijd: rechtbank en kazerne voor de 

marechaussee. Op de Bierkaai ging het over Morres met al die vele 

panden en pandjes door het hele centrum. Verkopen via postorder bleek 

een sterke formule. 

 

De moderne spits van de kerktoren kreeg ruim aandacht. Daarna ging het 

achterlangs het stadhuis. Hier waren de kloosters van de broeders en de 

nonnen en het meisjespensionaat. Op de wallen wees de gids op de 

verkopen van de gronden tussen de binnen- en buitenveste. De gemeente 

had in de naoorlogse tijd geld nodig. Door de Stationsstraat ging het naar 

het oude station. Voor een uitgebreide beschrijving van deze plaats was 

geen tijd meer. We sloten de middag af met een gezellig samenzijn in het 

Oude Spoor.  

 

Tekst en foto: Omer Calle. 

 

 

 
 

Een bezoek aan de wallen in Hulst mag niet ontbreken bij een excursie. 

 
Dit najaar gaan we in KBO 

verband van 28 augustus tot 1 

september naar het interessante 

Sauerland. Een bestemming die 
eigenlijk iedereen aanspreekt.  

Een fraaie natuur in het middel-

gebergte, gezellige dorpjes en 

stadjes, vakwerkhuizen, meren 
en stuwdammen. En een 

geweldig hotel: het Maritim 

Hotel in Bad Wildungen. 

 
Er is een uitgebreid programma 

met o.a. een bezoek en 

excursies aan Zollverein Essen, 

het Nationaal Park Kellerwald, 

het stuwmeer Edersee, het 
kasteel Waldeck, met een 

ontspannen boottocht. Verder 

een bezoek aan Bad Arolsen, 

paleis Waldeck-Pyrmont, naar 
Kaiser Wilhelmstad Kassel, het 

Bergpark Wilhelmshöhe met vele 

watervallen, het 70 meter hoge 

standbeeld van Hercules, en 
naar Karlsaue met een bezoek 

aan het barokke park. Teslotte 

een bezoek aan een ertsmijn in 

Ramsbeck en daarna een goed 
afscheidsdiner. 

 

Kosten € 595 pp, incl. entrees en 

halfpension. Toeslag 1-pk: € 70 

 
Opgave tot 20 juni bij Betsie van 

de Vijver, tel. 0115-608454,  

E-mail bvandevijver@planet.nl  

Of George de Vijlder, 
tel. 0114-690415, E-mail 

gdevijlder@zeelandnet.nl 

mailto:bvandevijver@planet.nl
mailto:gdevijlder@zeelandnet.nl
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Op 15 Mei vertrokken we al vroeg voor een 
dagtocht naar Den Haag.  

Na een stop in Ridderkerk werden we in Den 

Haag afgezet bij het bezoekerscentrum 

ProDemos tegenover het Binnenhof voor een 
rondleiding van ongeveer 1,5 uur. 

 

 
 

Al bij de ingang van het Binnenhof stonden 

diverse gemotoriseerde politiemensen en 

daarachter een 10 tal grote zwarte wagens. Er 
bleek een hoge Duitse gast op bezoek te zijn bij 

de voorzitster van de Eerste Kamer, die ook de 

functie heeft dergelijke hoogwaardigheidsbekle-

ders te ontvangen.  

Vervolgens kregen we een korte film over de 
geschiedenis van het Binnenhof.  

 

 
 

De Staten-Passage 

Daarna volgde een wandeling langs de diverse 
gebouwen, een bezoek aan de Staten-Passage 

en natuurlijk de publieke tribune van de Tweede 

Kamer. De gids vertelde waar en hoe petities 

worden aangeboden.  
Op de tribune kregen we een plattegrond van de 

plenaire zaal, bijvoorbeeld waar de voorzitter zit, 

de interruptiemicrofoons staan en waar de 

diverse partijen zitten. 
Ook vertelde hij over de volgorde van 

vergaderen en dat iedereen altijd welkom is op 

de tribune. Om echter de Tweede Kamer te 

mogen bezoeken moet je door een 
detectiepoortje en alles wat met metaal te 

maken heeft in een bankje leggen. Ook 

legitimatie is verplicht. Dat laatste hoefden we 

niet te tonen: KBO-PCOB mensen zijn tenslotte 

betrouwbare mensen. Helaas was er op het 
moment van ons bezoek geen zitting. 

 

 
 
Na de lunch in paviljoen Malieveld volgde een 

rondrit langs veel bezienswaardigheden van Den 

Haag, eindigend bij de Pier van Scheveningen 

voor bezoek aan een terrasje.  
Het afscheidsdiner was bij restaurant Non Plus 

Ultra in Woensdrecht. 

 

Het was weer een geslaagde dag en zoals 

chauffeur Leo zei: “op onze leeftijd onderneem 
je niet vaak meer zelf een dergelijke reis met 

een excursie aan de Tweede Kamer, maar in 

groepsverband is het toch weer een leuk uitje“. 

 
Foto’s en tekst: Kees Rentmeester 
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Op 23 mei organiseerde de Commissie Identiteit en Pastoraat een 

bedevaart naar het Zeeuws Vlaamse Aardenburg. 

Dit bedevaartsoord is minder bekend ook al wordt er al sinds 1875 in de 

week na Pinksteren een bedevaart gehouden in de parochiekerk. Een 

plaatselijke werkgroep zorgt voor de organisatie en dit jaar hebben we aan 

onze leden de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan die viering. 

Het was een sfeervolle eucharistieviering, veel Marialiederen en een 

kaarsenprocessie maakten indruk op de bedevaartgangers. 

 

 
 

Vanaf einde 13
e
 eeuw bestaat er in Aardenburg een grote Mariadevotie. 

Het ontstaan van die devotie blijft onduidelijk maar in een oorkonde 

wordt verwezen naar menigvuldige mirakelen. 

Het beeld dat vereerd wordt is een staande Maria met een inktkoker en 

een kind met een pen in de hand. Van dit beeld is de naam van het 

bedevaartsoord afgeleid, namelijk ”Maria met de inktpot”. 

Traditiegetrouw kregen de bedevaartgangers na de viering koffie met een 

bolus aangeboden.  

Na de smakelijke lunch werd de dag voortgezet met toeristische rondrit 

door West Zeeuws-Vlaanderen. Onder leiding van de  zeer bekwame gids  

hebben we kunnen kennis maken heel wat mooie en  historische  

plaatsjes. 

West Zeeuws–Vlaanderen is en blijft een mooie streek met bijzondere 

oorden. 

 

Tekst Renilda de Maeijer, foto’s Kees Rentmeester 

 

 

 
Op 15 mei is de uitslag van de 

verkiezing voor het Verantwoor-
dingsorgaan van het ABP bekend 

gemaakt.  

Zoals eerder in deze NieuwsFlitZ 

gemeld, hebben Bart van Dijk en 
Wim Jansen zich op verzoek van 

de Unie KBO hiervoor kandidaat 

gesteld.  

 
De Unie KBO en de PCOB 

maakten deel uit van lijst 2, 

waarbij Wim Jansen (plaats 23) 

195 stemmen heeft ontvangen 

en Bart van Dijk (plaats 26) 78 
stemmen.  

 

Deze uitslag betekent dat Bart 

van Wijk (die plaats 3 had) 
opnieuw voor de Unie KBO in  

het Verantwoordingsorgaan is 

gekozen.  

Hij is vicevoorzitter van KBO 
Noord-Holland en heeft in de 

pensioen wereld gewerkt.  

 

Bart en Wim danken voor de 

ondersteuning van lijst 2 via 
hen, die mede hierdoor een 

extra zetel heeft binnen 

gehaald, nl. gestegen van  

3 naar 4 zetels! 
 

Wim Jansen 
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Hoe mooi is het als je in de herfst 

van je leven lentekriebels krijgt? 

Verlangt u ook naar een nieuwe 

relatie?  

Dan hebben we goed nieuws:  

vanaf 20 april heeft KBO-PCOB 

een eigen datingsite, zodat u binnen 

uw vertrouwde kring kunt zoeken 

naar liefde of vriendschap. 

 

 
 

Vind liefde of vriendschap 

op onze eigen datingsite 
 

Waar vind je als alleenstaande 

senior een nieuwe relatie? 

Sinds 2006 bestaat de datingsite 

50plusmatch. In deze grote vijver – 

met meer dan tienduizend actieve  

leden – hebben we nu onze eigen  

kleinere KBO-PCOB-vijver.  

 

 

Daar kunt u alleen onder KBO-

PCOB-leden zoeken naar een leuke 

partner of vriendschap.  

Zeker in het begin zullen daar 

misschien nog niet zo veel vissen in 

uw buurt rondzwemmen, dan is het 

ook mogelijk om in het grote 

bestand te kijken of daar iemand is 

die bij u past. 

U kunt bij het zoeken aangeven 

welke leeftijd u zoekt, welke regio, 

opleiding, hobby’s, levensover-

tuiging, enzovoort.  

Iemand gezien die u aanspreekt? 

Dan kunt u elkaar via de datingsite 

berichten sturen.  

En als het klikt kunt u samen 

besluiten elkaar te ontmoeten. Wie 

weet wat daaruit voortkomt…? 

 

 
 

Stap voor stap daten met 

KBO-PCOB 
 

Ga naar de site van KBO-PCOB 

www.50plusmatch.nl/kbo-pcob, 

daarop wordt aan u verteld welke 

stappen u moet nemen om te 

kunnen daten en wat de eventuele 

kosten daarvan zijn. 

 

KBO Zeeuwse NieuwsFlitZ is  

een uitgave van KBO Zeeland 

 

Voor al het andere nieuws vanuit 

KBO Zeeland kijkt u op onze  

website www.kbozeeland.nl  
  
Mailadres info@kbozeeland.nl 
Secretariaat: R. Nuytinck 

Veerweg 34A,  

4471 NC Wolphaartsdijk 

 

Blijf ons ook volgen  op:  

 facebook en  twitter 

 

Redactie KBO NieuwsFlitZ: 

Jan van den Boom 

Lillianne van der Ha 

Maria van Waterschoot 

E-mailadres  

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

 

Indien u als KBO afdeling iets te 

melden hebt voor de NieuwsFlitZ of 

de digitale NieuwsFlitZ niet meer 

wenst te ontvangen, dan u kunt u dit 

afmelden via e-mail:

kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

http://www.50plusmatch.nl/kbo-pcob
http://www.kbozeeland.nl/
mailto:info@kbozeeland.nl
http://www.facebook.com/kbo.zeeland
https://twitter.com/KBOZeeland
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl
http://www.kbo-pcob.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/

